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         Hitta ut till Vattenrikets besöksplatser

Starta din sommar i Vattenriket på naturum!

Sommar  
i Vattenriket

NATURUMS PROGRAM 15 JUNI — 16 AUGUSTI 2020
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Qigong på takterrassen 
Torsdagar kl 8.30-9 på takterrassen.
Starta dagen med mjuka rörelser och vacker 
utsikt tillsammans med oss på naturums  
takterrass. Qigongen varar ungefär 30  
minuter. Frukost kan förbeställas hos Café 
Årum, se information på cafearum.se.

I sommar händer det roliga saker varje vecka på naturum. På måndagar 
och fredagar går vi på spångsafari till Utemuseum Årummet i naturumsjön. 
På tisdagar håvar vi och utforskar livet under ytan. Den morgonpigga kan 
starta torsdagarna med skön qigong på takterrassen. Vissa dagar flyttar 
naturvägledarna ut till härliga platser i Vattenriket. Håva i havet och följ 
med på skogsbad! Här i programmet finns också tips på fina utflyktsmål att 
upptäcka på egen hand. 

Sommar i Vattenriket

Spångsafari
Måndagar kl 10–11 start naturums entré.
Spången vid naturum tar oss rakt ut i vass- 
och videdjungeln. Vi går genom sävsparvens 
och kungsfiskarens rike och stannar till vid 
Utemuseum Årummet. På vägen pratar vi 
om stort och smått som vi ser och hör.

Måndag
Upptäck livet under ytan
Tisdagar drop in kl 14–15 vid Kanalhuset.
Håva bland klodyvlar och fiskiglar vid 
Utemuseum Kanalhuset. Vår naturvägledare 
finns på plats med håvar och burkar. Barn 
håvar i medföljande vuxens sällskap och det 
finns flytväst att låna.

Tisdag

Möt naturen
Onsdagar drop in kl 14–15.
Bekanta dig med kryp och blommor från 
Vattenriket tillsammans med naturvägled-
aren. Vi dukar fram fascinerande saker  
utanför naturums entré och upplever  
det stora i det lilla med alla våra sinnen.

Onsdag

Spångsafari
Fredagar kl 10–11 start naturums entré.
Spången vid naturum tar oss rakt ut i vass- 
och videdjungeln. Vi går genom sävsparv-
ens och kungsfiskarens rike och stannar till 
vid Utemuseum Årummet. På vägen pratar 
vi om stort och smått som vi ser och hör.

Fredag

LÅNA EN 
UPPTÄCKARRYGGSÄCK

Våra fågel- och  småkrypsrygg-
säckar är fullpackade med allt du 

behöver för att upptäcka livet runt 
naturum. Ta med dig nyfikenheten 

och ge dig ut!

Naturvägledarna flyttar ut 
till stranden och skogen, se 
nästa sida!

Varje vecka på naturum 15 juni - 14 augusti

Torsdag



Naturvägledarna flyttar ut
Hitta ut till Vattenrikets besöksplatser och upplev naturen 

tillsammans med naturvägledarna! 

Sandnejlika

Skogsbad 

Håvning vid havet
Tisdag 14 juli
Onsdag 15 juli
Tisdag 11 augusti
Onsdag 12 augusti
Drop in kl 11-13.30 vid Snickarhaken, 
Äspet i Åhus.

Skogsbad på Äspet
Torsdag 9 juli och 13 augusti 
kl 11-13.30 på Äspet i Åhus. 
Upptäck naturens lugnande verkan med 
alla dina sinnen i Äspets härligt lummiga 
omgivningar. Ta gärna med ett liggunder-
lag. Start vid Utemuseum Äspet. 

Skogsbad i Forsakar
Torsdag 16 juli och 6 augusti 
kl 11-13.30 vid Forsakar, Degeberga. 
Upptäck naturens lugnande verkan med 
alla dina sinnen under lövkronorna i Forsa-
kars vackra ravin. Ta gärna med ett ligg-
underlag. Start vid Forsakars parkering. 

Vi utforskar Snickarhakens undervattens-
värld med vattenkikare, snorkel och cyklop. 
Utrustning i begränsat antal till både barn 
och vuxna finns att låna, även våtdräkter och 
vadarbyxor som passar från cirka 11 år. 

Musik i redet
Det är i skrivande stund oklart om sommarens utomhus-
konserter kan genomföras. 
Håll utkik på hemsidan och 
Facebook för att se det 
senaste om programmet!

Fler aktiviteter 
finns i de lokala  

föreningarnas program:
Nordöstra Skånes Fågelklubb

Naturskyddsföreningen
Friluftsfrämjandet
STF Östra Skåne

15-18 juni drop in kl 10-14.
Hur många småkryp, fåglar, fiskar, 
träd och blommor kan du lära dig 
på en timme? Vi håvar, spanar och 
lär känna några av Vattenrikets 
arter. Fina märken finns att erövra!

Artkampen

Fiska vid Kanalhuset
Torsdag 2 juli drop in kl 11-13.30 vid 
Kanalhuset.
Prova din fiskelycka med Sportfiskarna! Hur 
många arter tror du vi får på kroken? All 
utrustning finns på plats. Barn upp till 16 år 
fiskar gratis. 

I sanden nära dig
Torsdag 13 augusti kl 18 samling parke-
ringen Södra Piggagatan i Åhus. 
Under en kort promenad berättar Biosfär-
kontorets ekolog om Åhus sandiga historia 
och fjolårets restaureringsarbeten. Vilka djur, 
växter och svampar lever i sandmarken? 



Hercules

Hercules
Hercules är en rik mosaik av ängar, betesmarker, vide-
snår, vasshav och dammar. Den 3 km långa stigen pass-
erar utemuseet där utställningen berättar om Hercules 
natur och kulturhistoria. Från fågeltornet har du fin utsikt 
över Herculesvikens vasshav. Stigen fortsätter vidare 
förbi dammar där trollsländor och svarttärnor trivs. 
Hercules ligger söder om Viby vid Hammarsjöns strand.

Forsakar
Sök skugga längs den vackra ravinen som sägs vara ett 
verk av jättar och hem åt pysslingar, näcken och skogs-
rået. Forsakarsbäcken kastar sig ner i flera vattenfall. 
Sluttningarna kläs av bokskog och längre ner ger orm-
bunkar och mossor en frodig grönska. Promenera längs 
ravinkanten och se det största vattenfallet på nära håll 
från en utsiksplattform. Forsakar ligger vid Degeberga. 

Äspet
Fågelskådning passar bra att kombinera med sol och 
bad i Åhus. Naturreservatet Äspet ligger vid stranden, 
strax söder om Åhus hamn. Det är ett omväxlande 
område med en grund lagun som lockar många häck-
ande och rastande fåglar. Lagunområdet gränsar till 
Kronoskogen, en blandskog som är ett populärt rekrea-
tionsområde. I anslutning till lagunen finns två fågeltorn 
och ett utemuseum vid Snickarhakens parkering.

Linnérundan och Lillö 
Starta vid naturum och promenera 6 km genom vass, 
videsnår och strandängar. Längs stigen finns flera fågel-
torn och information i Utemuseum Kanalhuset och på 
segelskärmar vid Lillö och Härlövsborg. På turen passe-
rar du Lillö borgruin - ett härligt ställe att äta matsäcken 
på. Nyckel till borgen och Kanalhuset finns att låna på 
naturum. 

Forsakar

Äspet

Vandra 
Vattenrikeleden 
Den nya Skåneleden SL6 

Vattenriket tar dig från Norra 
Lingenäsets skog, över strand-

ängar och sandmarker 
till kustens vita strand.

Läs mer: skaneleden.se/delled/
sl6-vattenriket

Hitta ut i Vattenriket 
Starta din vattenrika sommar med ett besök på naturum, 
mitt i Kristianstad och mitt bland våtmarkerna.
Här kan du träffa naturvägledarna och få fina utflyktstips. 
Följ med på aktiviteter och eller ge dig ut på egen hand! 

Lillö borgruinSe en hur Lillöborgen såg 
ut i sin glans dagar 
på 1650-talet!

ÄSPET

Upplev 
Vattenriket 

I vår utflyktsguide 
finns Vattenrikets 
22 besöksplatser 

beskrivna med 
kartor, text och 

bild. Köp den på 
naturum, 40 kr.



Mitt i Kristianstad, mitt i Vattenriket ligger naturum likt ett rede i vassen. Här finns Vatten-
rikets besökscentrum med utställning, aktiviteter och kunnig personal. En trappa upp ser-
verar Café Årum fika och mat lagad av lokala råvaror. Utanför restaurangen finns en härlig 
takterrass med vacker utsikt över staden och naturumsjön. Här kan du äta din matsäck 
eller bara njuta av utsikten.

Kontakt 
Telefon receptionen: 044-13 23 30 
E-post: naturum@kristianstad.se
Hemsida: vattenriket.kristianstad.se/naturum
Adress: Naturumsvägen 2, 291 59 Kristianstad

Café Årum
På andra våningen serveras mat och fika.
Tel 044-12 10 01 
E-post: info@cafearum.se
Hemsida: cafearum.se

Välkommen till naturum Vattenriket!
Foto: Patrik Olofsson/N

Öppettider
Sommaren 2020 är svår att planera 
med anledning av Corona-pandemin. 
Vi följer myndigheternas råd och 
anpassar verksamheten efter hand. 
Öppettiderna kan ändras och program-
punkter ställas in eller tillkomma. 
Se aktuell information på hemsidan 
vattenriket.kristianstad.se/naturum/


